Αθήνα, Ιούλιος 2016
Αξιότιμη κυρία /Αξιότιμε κύριε,
Αρχικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην
διοργάνωση με την συμμετοχή σας στην έκθεση.
Με μεγάλη επισκεψιμότητα, λαμπερές παρουσίες, σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο
της μουσικής βιομηχανίας και της τέχνης, πολλά νέα προϊόντα, εξαιρετικό κλίμα και
‘οικογενειακή’ ατμόσφαιρα ήταν μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία της Music World
Expo 2016 που πραγματοποιήθηκε το 3ήμερο 13-15 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο.
Εκεί που η Μουσική και η Τεχνολογία της γιόρτασαν για ένα 3ήμερο, και στη μαζική αυτή
γιορτή συμμετείχαν αρκετές χιλιάδες επισκέπτες από ένα ευρύ φάσμα κοινού και
επαγγελματιών (επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσικοί και DJ’s, παραγωγοί μουσικής και
μουσικοτεχνολόγοι, ηχολήπτες, τεχνικοί ήχου, φωτισμού και εικόνας, rental εταιρίες
ηχητικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού και μουσικόφιλοι όλων των ειδών).
Οι εκθέτες από την πλευρά τους, είναι γεγονός ότι έδωσαν όλοι τους τον καλύτερο εαυτό
τους, με περίπτερα και booth ευρωπαϊκού επιπέδου, με πολύ μεράκι και πάθος και με νέα
προϊόντα πρώτης γραμμής, αρκετά εκ των οποίων πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους στην
έκθεση για την Ελληνική αγορά.
Αρκετά ενδιαφέροντα ήταν τα σεμινάρια και τα workshop που πραγματοποιήθηκαν καθώς και
τα demo στον εξωτερικό χώρο του Ζαππείου, αλλά και τα Live που διοργανώθηκαν. Εξίσου
πολλά gigs και DJing set πραγματοποιήθηκαν εντός του εκθεσιακού χώρου στα περίπτερα
των εκθετών, ενώ πολύ μεγάλη ήταν και η ανταπόκριση των επαγγελματιών του χώρου που
επισκέφθηκαν
την
έκθεση
από
την
επαρχία
και
τα
νησιά.
Ίσως το πιο σημαντικό όλων είναι ότι η έκθεση αποτέλεσε ένα φωτεινό φάρο αισιοδοξίας
σε μια ιδιαίτερα πιεσμένη οικονομικά και κοινωνικά περίοδο, ενώ παράλληλα μας άφησε μια
αίσθηση γιορτής σε όλους όσους βρεθήκαμε στο Ζάππειο το 3ήμερο από 13-15 Μαΐου. Εξίσου
σημαντικό είναι το γεγονός ότι αποτέλεσε έναν κοινό τόπο συνάντησης όλων των ανθρώπων
του ευρύτερου κλάδου ενώνοντας στον ιστορικό χώρο του Ζαππείου, τους ανθρώπους της
Μουσικής και της Τεχνολογίας και αυτό είναι κάτι που το έβλεπε κανείς με τον πλέον
παραστατικό τρόπο στα booth όλων των εκθετών καθ’ όλη τη διάρκεια του 3ημέρου της
έκθεσης.
Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε τον επίσημο απολογισμό της Έκθεσης, ο
οποίος περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων- τα στατιστικά στοιχεία της Music World Expo
2016, το πρόγραμμα προβολής, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για το προφίλ των
επισκεπτών.
Με εκτίμηση,
Βασίλης Λαδονικόλας
Βασίλης Γιαννίκος
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1) Η έκθεση με μια ματιά
Η 2η Music World Expo πραγματοποιήθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα εργαλείο
ενημέρωσης & προσέγγισης του επιχειρηματικού κοινού αλλά και των αγοραστών για
τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που σχετίζονται με τον επαγγελματικό ήχο, την εικόνα αλλά
και τα μουσικά όργανα.
Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία η ανταπόκριση του κοινού και των εκθετών ήταν
σημαντική ώστε να επιβεβαιώσουν την αναγκαιότητα πραγματοποίησης την συγκεκριμένης
εκδήλωσης.
Οι επιλογές μας για την πραγματοποίηση συνεδριακών εκδηλώσεων, Live Demos στον
εξωτερικό χώρο του Ζαππείου, η κατασκευή Business Lounge και άλλες καινοτομίες έδωσαν
έναν πιο σύνθετο χαρακτήρα στην διοργάνωση και βοήθησαν στην πληρέστερη επικοινωνία
με το κοινό.
Μετά από την επιτυχημένη φετινή διοργάνωση θεωρούμε ότι θέσαμε τις βάσεις για την
εξέλιξη του θεσμού στα πρότυπα αντίστοιχων εκθέσεων του εξωτερικού, όσον αφορά τους
κλάδους των επαγγελματικών συστημάτων ήχου & εικόνας, φωτισμού και μουσικών
οργάνων.
Μεγάλοι Χορηγοί:

Χορηγός:

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη αρκετών συνεργατών όσον αφορά την
επικοινωνία της, που συνέβαλαν στην προσέλκυση του κοινού.
Χορηγοί Επικοινωνίας:
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2) Στατιστικά Επισκεπτών
Η Music World Expo 2016 υποδέχτηκε τους καλεσμένους της για τρεις ημέρες: την
Παρασκευή 13, το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Μαΐου 2016. Κατά τη διάρκεια των 3
ημερών επισκεφθήκαν την Έκθεση περίπου 13.218 επισκέπτες.
Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει το προφίλ των επισκεπτών της Έκθεσης.
Καταναλωτές (Μουσικοί,DJ's, Μουσικόφιλοι, κ.α.)
Επαγ γ ελματίες (Μουσικοί, Παραγ ωγ οί Μουσικής, Dj's, κ.α.)
Επιχειρήσεις Γενικά (Εστίαση, Καφέ, Ξενοδοχεία, Χώροι Εκδηλώσεων, κ.α.)
Λοιποί (Ελλιπής καταχώριση στοιχείων)
Επιχειρήσεις του κλάδου (Rental/PA, Εισαγ ωγ είς-Αντιπρόσωποι, Κατασκευαστές, ∆ιοργ ανωτές Event-Συναυλιών, κ.α.)
Επαγ γ ελματίες του κλάδου (Ηχολήπτες, Τεχνικοί Ήχου, Εικόνας & Φωτισμού, κ.α.)
Φοιτητές του κλάδου
∆ιεθνείς Επισκέπτες
∆ημοσιογ ράφοι

6235
1754
1642
1254
1020
764
422
68
59
13218
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3) Στοιχεία Εκθετών
Εκθέτες: Alpha Αcoustiki LTD / Athens Pro Audio / Athens Speakers Center / ak Vibe /
Audigys / Audiomidi Music Store / Audio & Vision / Autodia / BON STUDIO / Π. Βασιλείου
Α.Ε.Ε. / DJ Market / DJ Shop / Digikal / DNA Systems / DRUMstore / Grey Studios / IEK
AKMH / IMA Αudio Lighting / Kariotis Audio & Lighting / Manos Backline Services / Mega
Event / Metro Audio Systems / Mipeco / Nedis / Omikron Electronics / Power Case /
Rackey’s Audiovisual & Lighting / RM Audio / SAE Athens / Smart Audio Services / Sound &
Visual – Κ. Παπαθανασίου ΑΕ / Soundworks / Space Lights / Stollas Music / ΣΤΑΖΟΕ / ΤΕΙ
Ιονίων Νήσων – Τμήμα Τεχνολογίας Ηχου & Μουσικών Οργάνων / PANEL TV / Divitec-BenQ
/ Thunderboy / ΑΕΠΙ / Phenomenon Pro
4) ∆ιαφημιστική Καμπάνια
Η προβολή της Music World Expo 2016 ξεκίνησε περίπου έναν μήνα πριν την διεξαγωγή
της και περιελάμβανε:









outdoor
Internet Campaign
Social Media Campaign (facebook, instagram, youtube, twitter)
Ραδιοφωνική Καμπάνια
Τηλεοπτική Καμπάνια
Αποστολή Προσκλήσεων
Αποστόλη Newsletters
∆ημοσιότητα μέσω ∆ελτίων Τύπου

e banners
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Πρόσκληση
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Αφίσες: 6.000 αφίσες αναρτήθηκαν σε κεντρικά σημεία της Αττικής
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Στατιστικά Google
Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τα στατιστικά που κατέγραψε η επίσημη σελίδα της
έκθεσης.

Στατιστικά Facebook:
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Τηλεοπτική & Ραδιοφωνική καμπάνια:
∆έκα ημέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης ξεκίνησε η τηλεοπτική και
ραδιοφωνική καμπάνια υπενθυμίζοντας στο κοινό την διεξαγωγή της έκθεσης.

∆ιαγωνισμός:
Μεγάλος ∆ιαγωνισμός της έκθεσης Music World Expo πραγματοποιήθηκε για την προσέλκυση
του κοινού με δώρα που αποτελούσαν ευγενική χορηγία των εκθετών της MWE 2016.
Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12-5-2016 και οι τυχεροί νικητές παρέλαβαν τα
δώρα τους κατά την διάρκεια της έκθεσης από τα περίπτερα των δωροθετών.

5) Παράλληλες εκδηλώσεις:
Στα πλαίσια της έκθεσης διοργανώθηκαν παράλληλες εκδηλώσεις από τους εκθέτες και την
διοργάνωση, που στόχευαν στην ενημέρωση του κοινού για προϊόντα & υπηρεσίες.
Music World Expo 2016 Πρόγραμμα Συνεδριακών Εκδηλώσεων
Παρασκευή 13 Μαΐου 2016
14:00 έως 15:00

∆ιοργάνωση: Σεμινάριο "Line Arrays: από τη θεωρία στην πράξη" Εισηγήτρια: Κατερίνα Παναγοπούλου

15:00 έως 16:00

∆ιοργάνωση: Workshop "Point Source VS Line Array" - Εισηγητής:
Παύλος Πανταζόπουλος

16:00 έως 17:00

Σ.Τ.Α.Ζ.Ο.Ε.: Η ‘Χαρτογράφηση’ του επαγγέλματος
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Σάββατο 14 Μαΐου 2016
11:00 έως 12:00

Κariotis Audio & Lighting: Εκπαιδευτικό σεμινάριο ''HOW TO MIC with
the RIGHT CABLES'' με εισηγητή τον μηχανικό ήχου, ηχολήπτη και
συγγραφέα Παύλο Σαπουντζή

12:00 έως 13:00

BON STUDIO: Παρουσίαση Kurzweil με τον Ντίνο Γεωργούτσο.

17:00 έως 18:00

BON STUDIO: Παρουσίαση συστήματος monitor ηχείων SAM της
Genelec με εισηγητές τους κ.κ. Κέφαλο/Λυράκη.

18:00 έως 19:00

BON STUDIO: Παρουσίαση συστήματος ασύρματης μετάδοσης ήχου
XIRIUM της Neutrik από τον κ. Κουκουλάρη.

19:00 έως 20:00

Audigys: Σεμινάριο για την ανθρώπινη Φωνή
Εκδηλώσεις στα booth των Εκθετών

Στα πλαίσια της Music World Expo 2016 πολλοί από τους εκθέτες πραγματοποίησαν
διάφορες εκδηλώσεις, event, παρουσιάσεις και μικρά gigs στο χώρο των περιπτέρων τους.
BON STUDIO
Σάββατο, 14 Μαΐου 2016
15.00 μ.μ. - 16.00 μ.μ. - Παρουσίαση κονσόλας Vi3000 στους φοιτητές της SAE από τον
Ευγένιο Μπρουμίδη
16.00 μ.μ. - 17.00 μ.μ. - Παρουσίαση τυμπάνων και πιατινιών με τον Φώτη Γιαννόπουλο
Κυριακή, 15 Μαΐου 2016
17.00 μ.μ. - 18.00 μ.μ. - Παρουσίαση τυμπάνων και πιατινιών με τον Φώτη Γιαννόπουλο
18.00 μ.μ. - 19.00 μ.μ. Gibson/Marshall Solo με τον Ντίνο ∆άρρα
Manos Backline Services
Silent Live από την Manos Backline Services στο booth της εταιρίας (booth 54).
Πρόγραμμα
Παρασκευή 13-5-2016 ώρα 18.30: Rock’n’roll Children (Dio Tribute Band).
Σάββατο 14-5-2016 ώρα 17.00: The Big Nose Attack
Σάββατο 14-5-2016 ώρα 19:00: Theodore
Κυριακή 15-5-2016 ώρα 17.00: The Cave Children
Rackey’s
Το Σάββατο 14/5/2016 και ώρες 13:30 & 19:00, στο περίπτερο της εταιρείας RACKEYS, ο
τεχνικός Άγγελος Στάβερης παρουσίασε τον τρόπο μελέτης ηχητικού συστήματος σε μαγαζί
(cafe, bar).
Την Κυριακή 15/5/2016 και ώρες 14:00 & 18:00, στο περίπτερο της εταιρείας RACKEYS, ο
τεχνικός Άγγελος Στάβερης παρουσίασε του τρόπου ελέγχου και ρύθμισης ενός
εγκατεστημένου ηχητικού συστήματος με στόχο την βελτίωση αυτού.
To Σάββατο 14/5/2016 στις 17:45 στο περίπτερο της εταιρείας RACKEYS εμφανίστηκε ο Τeo
Theodoridis από τους BLUES BUG μαζί με τους φίλους του για ένα live με το portable array
system της LD.
Την Κυριακή 15/5/2016 στις 15:00 το dj booth των Rackeys Avl ανέλαβε ο George
Tsardoulias με ένα δυνατό dj set σε House, Nu Disco & Funky vibes
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Grey Studios Athens
Στο περίπτερο των Grey Studios Athens πραγματοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης
επίδειξη τεχνικών παραγωγής μουσικών κομματιών αλλά και επεξεργασίας ήχου σε
περιβάλλον όμοιο με στουντιακό. Στη διάθεση του κοινού ήταν επίσης το Dj Booth των Grey
Studios που οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να γνωρίσουν. Παρόντες επίσης ήταν γνωστοί
djs-παραγωγοί οι οποίοι παρουσίασαν 15λεπτα set και που φυσικά οι ενδιαφερόμενοι
μπορούσαν να γνωρίσουν και να συζητήσουν θέματα που τους απασχολούν στον τομέα του
performing, να γνωρίσουν τεχνικές αλλά και απαραίτητο εξοπλισμό.
Metro Audio Systems
* Παρουσίαση του Denon MCX8000 από τον Sparky-T: Το Σάββατο στις 17:00 και την
Κυριακή στις 13:00
* Παρουσίαση της D-live από τον Παύλο Σαπουτζή: Το Σάββατο στις 13:00 και την Κυριακή
στις 17:00
* Επίσης στο περίπτερο έγινε κλήρωση με δώρο ένα ακουστικό Reloop RHP-15.
Stollas Music
H εταιρία Stollas Music είχε στην έκθεση καθ' όλη τη διάρκεια του 3ημέρου 13-15 Μαίου,
μόνιμα 2 Demonstrators της ROLAND με προγραμματισμένο ένα event / μισάωρο. Το
πρόγραμμα έχε ως εξής και για τις 3 ημέρες της έκθεσης...
Maxx Zaccheroni: V-Drum TD-25K (για 15 λεπτά). Ωρες: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00
Nacho Marco: AIRA Synth Series SYSTEM-1, TR-8, TB-3, VT-3, SBX-1 (για 15 λεπτά).
Ωρες: 11.30, 12,30, 13.30 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30
DJShop
Σάββατο 14/5/2016 μεταξύ 18.00-19.00 βρέθηκε στο περίπτερο του DJ Shop ένας από τους
καλύτερους Έλληνες DJs, ο DJ Anastasio, ο οποίος θα παρουσίασε το τελευταίο του DJSet
πάνω στα νέα Pioneer CDJ-2000 NXS.
Εκδηλώσεις στον εξωτερικό χώρο του Ζαππείου
Στα πλαίσια της Music World Expo 2016 στον εξωτερικό χώρο του Ζαππείου υπήρχαν
διαμορφωμένες σκηνές από τις εταιρίες χορηγούς (Bon Studio – Μεγάλος Χορηγός και
Audigys – Χορηγός) όπου πραγματοποιήθηκαν Live demos και δοκιμές ηχητικών συσκευών
και συστημάτων είτε με προηχογραφημένο, είτε με Ζωντανό πρόγραμμα από γνωστές
μπάντες και συγκροτήματα.
Σάββατο 14/5/2016
13.30-13.50 BANDA VALEU (BON STUDIO)
18.00-18.30 ΒHTA PEIS (AUDIGYS)
18.30-19.00 Mani Deum (AUDIGYS)
19.00-20.00 SOUL CATS (BON STUDIO)
Κυριακή 15/5/2016
13.05-13.25 SANTA PALABRA (BON STUDIO)
14.45-15.00 Secret Gigs (AUDIGYS)
18.10-19.00 Secret Gigs (AUDIGYS)
19.00-20.00 SOUL CATS (BON STUDIO)
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Εγκαίνια έκθεσης:
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης Music World Expo
2016 την Παρασκευή 13 Μαΐου στις 18:30 στο Ζάππειο Μέγαρο.
Τα εγκαίνια τέλεσαν οι κ.κ. Μίμης Πλέσσας, Αντώνης Πλέσσας, Βασίλης Λαδονικόλας &
Βασίλης Γιαννίκος.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του πολιτικού, καλλιτεχνικού και
επιχειρηματικού κόσμου, οι εκθέτες και πολλοί επισκέπτες της έκθεσης.
Πρόσκληση Εγκαινίων:
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Φωτογραφίες από τα εγκαίνια της έκθεσης
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Τιμητικές Πλακέτες:
Η διοργάνωση θέλοντας να τιμήσει διακεκριμένες προσωπικότητες απένειμε τιμητικές
πλακέτες στον Μουσικοσυνθέτη Κο. Μίμη Πλέσσα για το συνολικό του έργο και στον
εμπορικό αντιπρόσωπο-επιχειρηματία Κο. Νίκο Ευθυμιάδη για την συμβολή του στην
ανάπτυξη του κλάδου.

Ο τύπος έγραψε & είπε:
Η έκθεση υποστηρίχθηκε από δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες και έντυπα με περισσότερες από
1.000 αναφορές.
Φωτογραφίες από τη διοργάνωση:
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Σας ευχαριστούμε.
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